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I - DO RELATÓRIO 

Através do documento recebido por e-mail em 25/03/2021, a EMPRESA 

CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO ESQUADRIAS LTDA apresentou PEDIDO DE 

IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico nº.  2021.014-FMAS SRP, que tem por objeto a FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. 

Assim, pelo dever imposto à Administração Pública de receber e conhecer os 

termos da presente pedido de esclarecimento com impugnação e, necessariamente ao 

atendimento dos princípios da moralidade e interesse público, a passa a analisar o mérito das 

alegações. 

 

II - DA IMPUGNAÇÃO  

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 

nº. 014/2021 em face da irregularidade na habilitação do pregão aos itens 92 e 93, do 

anexo I do presente edital, nesta senda, requereu a inclusão no Edital da exigência quanto à 

apresentação pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente 

ou envie imediatamente sob pena de não-aceitação da proposta, comprovante de Registro 

do Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do 

respectivo Certificado de Regularidade válido com chaves de Autenticidade, instituído pelo 
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artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e 

alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação correlata. 

  

III - DA ANÁLISE JURÍDICA 

Registra-se que o Edital do Pregão nº 014/2021-FMAS – SRP, não traz nenhuma 

exigência quanto à origem dos materiais em relação aos critérios de sustentabilidade. 

Por sua vez, a Instrução Normativa IBAMA nº 06 de 15 de março de 2013 

regulamenta o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais – CTF/APP, impõe a obrigatoriedade de inscrição no 

CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, ao 

exercício de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 

Nos termos do art. 2º, inciso I, da referida instrução, entende-se “aquelas relacionadas no 

Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas 

específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais”. 

Neste feito, a Constituição Federal, notadamente no seu art. 37, estabelece que: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Desta forma, exige-se que a Administração atue sempre em virtude e pautada na 

lei. Diante disso a partir do que preconiza o Art. 3º da lei 8.666/93 estabelece que: 

Art. 3
o
  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  (Redação dada 

pela Lei nº 12.349, de 2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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Para assegurar o cumprimento de todos os escopos da licitação e por sua vez, o 

Art. 12 da Lei em comento estabelece: 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 

serão considerados principalmente os seguintes 

requisitos:               (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

 (...) 

VII – Impacto ambiental. 

Assim, com o advento da Lei nº 12.349/10, a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável ganhou força no poder de compra do Estado, com status de principal 

licitatório, objetivando garantir que os produtos a serem adquiridos se adequem aos 

critérios de sustentabilidade, podendo, para isso, estabelecer critérios a serem observados 

nos processos que licitatórios que incentivem essa política.  

Por sua vez o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o Art. 3º da lei de 

licitações, assim definiu:  

Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 

empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas 

sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto 

neste Decreto.         (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 

2017) Vigência 

Parágrafo único. A adequação da especificação do objeto da 

contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às 

práticas de sustentabilidade será justificada nos autos, resguardado o 

caráter competitivo do certame.        (Redação dada pelo Decreto nº 

9.178, de 2017) Vigência 

Art. 3º Os critérios e as práticas de sustentabilidade de que trata o 

art. 2º serão publicados como especificação técnica do objeto, 

obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial, de 

acordo com o disposto no inciso IV do caput do art. 30 da Lei nº 

8.666, de 1993.         (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017) 

Nesta mesma esfera, a Instrução Normativa nº 1 – SLTI/MP, de 2010, dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art30iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art30iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9178.htm#art2
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serviços ou obras pela Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, regulando 

que: 

Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e 

obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de 

sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou 

fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.  

Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o 

instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza 

ambiental de forma a não frustrar a competitividade.  

Também preceitua sobre o mesmo tema o Guia Nacional de Licitações 

Sustentáveis – NESLIC – Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos, 

orienta quando aos procedimentos a serem adotados para a observância dos critérios de 

sustentabilidade, orienta que: com efeitos, a consideração de critérios de sustentabilidade 

nos procedimentos de contratação pública é uma obrigação imposta a todos os Poderes 

Públicos, a qual decorre não apenas do atual comando normativo explicito do art. 3º da Lei 

de Licitações (Lei nº 8.666/93), mas igualmente do dever de proteção socioambiental 

prescrito pelo art. 225 da Constituição e, em uma visão mais ampla, do próprio sistema 

normativo constitucional. 

O referido Guia ao apresentar os diplomas normativos que regulam as licitações 

sustentáveis, ainda enfatiza que: no que diz respeito especificamente à licitação 

sustentável, destaca-se a força vinculante das normas produzidas pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente – IBAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente e dos recursos naturais 

renováveis – CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Planejamento. 

Aqui ainda inserimos as regulamentações apresentadas pelo IBAMA, a exemplo 

da Instrução Normativa IBAMA nº 31/2009, que estabeleceu a obrigatoriedade do “registro 

do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF”, e a Instrução Normativa IBAMA nº 

06/2013, que regulamentou o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 
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Considerando o principio do desenvolvimento nacional sustentável faz-se 

necessário analisar se a exigência do registro válido do fabricante no Cadastro Técnico do 

IBAMA se faz necessário e obrigatório, ante à ampla gama de diplomas normativos que 

regulam a matéria. 

Nesse ponto o próprio Impugnante traz a citação do Parecer jurídico nº 

13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, assim manifestou o Procurador Geral Federal, que a 

exigência de critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios deve ser entendido 

como um “poder-dever”. 

A partir do referido Parecer Jurídico da AGU, colaciona-se trecho onde se faz 

claro o entendimento daquele órgão senão vejamos: 

50. Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas 

neste perecer, a Administração tem a prerrogativa e o dever legal e 

moral de somente adquirir produtos de procedência legal. Uma das 

formas de comprovação da legalidade da procedência do produto é a 

comprovação de registro do fabricante do produto no Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso II,  

da Lei 6.938, de 1981 e da regulamentação pelo IBAMA, sob pena de 

não aceitação da proposta (atualmente o tema é regulamentado pela 

Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, devendo o Guia 

ser atualizado nessa parte). 

51.  A Administração não é obrigada a adquirir produtos de 

procedência duvidosa, ou seja, de fabricante que não se encontre 

regulares com o CTF do IBAMA (quando exigido), diante da 

potencialidade lesiva desses produtos. O Guia traz essa assertiva no 

seguinte sentido: 

- o registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CFT 

assegura que o processo de fabricação ou industrialização de um 

produto em razão de seu impacto ambiental (atividade potencialmente 

poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está sendo 

acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente. 
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(...) 

55. Repita-se que se trata de critério de aceitabilidade de proposta e 

não requisito de habilitação. A exigência não obsta qualquer licitante 

de participação em certames licitatório, apenas exige que esse 

licitante adote cautelas com os produtos que serão 

oferecidos/comercializados para a Administração, sob pena de não 

aceitação de sua proposta.  

(...) 

58. Portanto, a exigência de regularidade de registro do fabricante 

do produto no CTF é legal, já que proveniente de exigência expressa 

da Lei nº 6938, de 1981, e não viola os artigos 27 a 31 da Lei geral 

de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666 de 1993), pois, 

para o caso ora em análise, de habilitação não se trata. 

(...) 

63. preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite 

consulta pública ao Cadastro Técnico Federal. Quem tem certificado 

digital acessa a consulta pública com ele. Mas existe a hipótese de 

acessar sem certificado digital também. Ou seja, o pregoeiro poderá, 

no certame ou em diligência, verificar a regularidade do fabricante 

do produto oferecido no CTF. O link para consulta ao site do IBAMA 

é: 

https://serviços.ibama.gov.br/cf/publico/certificado_regularidade.php 

64. Ou seja, o pregoeiro terá totais condições de, por si, só verificar a 

regularidade do fabricante do produto oferecido pela licitante no site 

do IBAMA. Essa situação enfraquece a alegação de se tratar de uma 

exigência de conduta de terceiros no certame. 

65. Ademais, ainda com relação a essa crítica (exigência de conduta 

de terceiros) é preciso entender que se esta a falar do que se 

denomina a “cadeia do bem” ou “o rastreamento da legalidade 

ambiental da cadeia produtiva do bem que será adquirido pela 

Administração Pública”. A Administração Pública contratante exige 

do licitante/fornecedor, o licitante exige do fabricante do produto e 

toda a sociedade ganha com isso. 

https://serviços.ibama.gov.br/cf/publico/certificado_regularidade.php
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66. É uma situação semelhante à da compra de madeira para 

fabricação de móveis ou qualquer outro produto de origem florestal. 

Essa matéria prima terá sempre que vir acompanhada da 

comprovação de sua origem legal. A administração somente deve 

comprar produto de origem florestal quando o fornecedor comprovar 

a origem legal desse produto. 

67. Nessa esteira, o fornecedor que participar de licitações deverá 

exigir a comprovação da regularidade no CTF sempre que comprar 

produtos de seu fabricante, quando a legislação exigir que esse 

fabricante seja cadastrado no CTF em relação a esse produto. Se o 

fabricante do produto por ventura se negar a se regularizar ou 

manter-se regularizado, deve o fornecedor/licitante descartar esse 

fabricante e buscar outro que comprove sua condição de 

regularidade, pelo menos se esse fornecedor tiver a intenção de 

contratar com a Administração Pública. 

68. Somente assim, com a “cadeia do bem” ou “o rastreamento da 

legalidade ambiental da cadeia produtiva do bem que será adquirido 

pela Administração Pública”, será possível cumprir o desiderato de 

promover o desenvolvimento nacional sustentável, erigido a princípio 

da licitação, por força da alteração do art. 3º da Lei 8.666, de 1993 

pela Lei nº 12.349, de 2010. 

Há também de se analisar o entendimento do Impugnante quanto ao 

estabelecimento de exigência de Atestado de Capacidade Técnica. Nesse ponto, a exigência 

do Atestado de Capacidade Técnica, relacionados ás exigências de sustentabilidade. O que 

nesse caso, entende-se como adequando seguir a orientação da AGU, constaste do parecer 

jurídico 13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, que insere a exigência como condição para 

aceitabilidade da proposta e não como critério de habilitação. 

 

IV - DA CONCLUSÃO 

Face ao exposto, OPINAMOS Pelo conhecimento e parcial provimento da 

impugnação formulada pela requerida CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO ESQUADRIAS 

LTDA, devendo ser alterado o edital, com a inclusão da exigência, para fins de 

aceitabilidade da proposta referente aos itens 92 e 93 do Pregão nº 2021.014-FMAS SRP. 
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Saliente-se, contudo e ainda, que os critérios e a análise de mérito 

(oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica do departamento 

solicitante, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos 

formais do caso em tela. 

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo 

administrativo, cabe destacar que o mesmo apresenta natureza apenas opinativa, 

verdadeiro controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador, destinatário de 

consulta jurídica, responsável pela edição do ato decisório final. 

É o parecer  

São João do Araguaia 29 de março de 2021 

 

 

Marcel Henrique Oliveira Duarte 

           Procurador Geral  
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